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I. PETUNJUK UMUM 

Petunjuk umum dalam buku ini berisikan panduan pengisian form secara umum. 

Adapun panduan pengisian form secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Buka laman sistem informasi pengembangan karir dosen melalui alamat: 

http://sipkd.dikti.go.id 

 

 

 

 

 

2. Pilih menu login untuk memulai pengisian 

3. Setelah memilih menu login akan muncul menu seperti dibawah ini, lanjutkan 

dengan mengisikan NIDN dan password yang telah diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Setelah melewati proses login, akan muncul 12 jenis sub menu di bagian atas layar 

seperti pada gambar di bawah. Pilih form yang akan diisi terlebih dahulu diantara 

menu-menu tersebut. 

 

 

Tekan tombol Kirim apabila form sudah terisi semua 

Tulis NIDN Anda 

Isi dengan password 
Anda 

Salin kode ke dalam kolom ini 
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5. Lakukan pengisian data secara lengkap dan benar. 

6. Apabila ada bagian yang tidak akan diisi, silakan menulis tanda strip (-), jangan 

dikosongkan. 

7. Periksa kembali bahwa data yang diisikan sudah lengkap dan benar sebelum 

menekan tombol validasi pada menu konfirmasi. 

8. Pengisian form dianggap sudah selesai dilakukan dan tidak dapat diubah lagi apabila 

tombol validasi sudah ditekan. 

9. Form SIPKD diisi setiap tahun. Data yang diisikan merupakan data per semester sejak 

terakhir kali melalui proses kenaikan pangkat jabatan akademik. 

 

II. PETUNJUK KHUSUS 

Bagian petunjuk khusus berisikan petunjuk lebih rinci mengenai pengisian form pada 

masing-masing menu dalam laman sipkd. Petunjuk pengisian secara lebih rinci dijelaskan 

dalam sub bab selanjutnya. 

 

2.1. Identitas 

Form identitas berisikan informasi mengenai identitas dosen yang terdiri atas: NIDN, 

Nama, Gelar Depan, Gelar Belakang, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, No. KTP, 

Alamat Rumah, No Telp. Rumah, No Hp Aktif, Email Aktif, Tahun Penerimaan Tunjangan 

Profesi, dan Tahun Penerimaan Tunjangan Kehormatan. 

Beberapa bagian dalam form isian sudah terisi dengan data yang diperoleh dari 

laman evaluasi masing-masing perguruan tinggi.Bagian yang belum terisi wajib dilengkapi 

dengan benar.Seluruh pertanyaan yang diberi tanda bintang (*) wajib diisi dengan lengkap 

dan benar.Jika form sudah diisi dengan lengkap dan benar silakan tekan tombol 

“Lanjut”.Bentuk tampilan form identitas ditunjukkan dalam Gambar di bawah. 



3 
 

 

Berikut petunjuk pengisian form identitas: 

1. NIDN. Telah terisi sesuai dengan NIDN yang digunakan ketika melakukan login; 

2. Nama. Telah terisi informasi nama dosen pemilik NIDN sesuai dengan data dosen 

dalam laman http://evaluasi.dikti.go.id 

3. Gelar Depan. Diisi dengan gelar yang ditulis di depan nama dosen; 

4. Gelar Belakang. Diisi dengan gelar yang ditulis di belakang nama dosen; 

5. Jenis Kelamin. Dipilih dengan informasi jenis kelamin dosen; 

6. Tempat Lahir. Diisi dengan tempat lahir dosen; 

7. Tanggal Lahir.Diisi dengan tanggal lahir dosen. Format: yyyy-mm-dd.  
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yyyy: 4 digit tahun lahir dosen, mm: 2 digit bulan lahir dosen, dd: 2 digit tanggal lahir 

dosen. 

8. No KTP. Diisi dengan nomor KTP dosen yang masih berlaku; 

9. Alamat Rumah. Diisi dengan alamat rumah dosen; 

10. Telp Rumah. Diisi dengan nomor telepon rumah dosen yang dapat dihubungi. Apabila 

tidak memiliki telepon rumah, bagian ini diisi dengan tanda strip (-); 

11. Nomor Hp Aktif. Diisi dengan nomor Hp dosen yang dapat dihubungi. Apabila tidak 

memiliki hp, bagian ini diisi dengan tanda strip (-); 

12. Email Aktif. Diisi dengan alamat email yang aktif. Apabila tidak memiliki email, bagian 

ini diisi dengan tanda strip (-); 

13. Penerima Tunjangan Profesi. Diisi dengan tahun ketika dosen menerima tunjangan 

profesi. Apabila belum menerima tunjangan profesi, bagian ini diisi dengan tanda strip 

(-); 

14. Penerima Tunjangan Kehormatan. Diisi dengan tahun ketika dosen menerima 

tunjangan kehormatan. Apabila belum menerima tunjangan kehormatan, bagian ini diisi 

dengan tanda strip (-); 

15. Tombol “Simpan Sementara” dipilih apabila hendak berhenti mengisi form sebelum 

form terisi seluruhnya. Sedangkan tombol “Lanjut” dipilih apabila seluruh bagian form 

telah diisi dan hendak melanjutkan pengisian pada menu lainnya. 
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2.2. Kepegawaian 

Form Kepegawaian berisikan informasi mengenai: Kementerian Induk, Status (PNS/ 

Non PNS), No Kartu Pegawai, Pangkat/Golongan, TMT Pangkat, Jabatan Akademik, TMT 

Jabatan, NIP/Nomor Induk Kepegawaian yang relevan, Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik 

(Dikosongkan apabila belum Serdos), Tanggal Mulai Menjadi Dosen.Bentuk tampilan form 

kepegawaian ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

Berikut petunjuk pengisian form kepegawaian: 

1. Kementerian Induk. Diisi dengan nama Kementerian Induk dosen, misal: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Agama, dll.; 

2. Status PNS/Non PNS. Pilih status kepegawaian dosen: PNS, CPNS, Non PNS; 

3. Nomor Kartu Pegawai. Diisi dengan nomor kartu pegawai; 

4. Pangkat/Golongan Terakhir. Pilih Pangkat/Golongan Terakhir dosen; 



6 
 

5. TMT Pangkat. Diisi dengan terhitung mulai tanggal (TMT) berapa dosen memiliki 

pangkat/golongan terakhir. Format: yyyy-mm-dd.  yyyy: 4 digit tahun lahir dosen, mm: 

2 digit bulan lahir dosen, dd: 2 digit tanggal lahir dosen; 

6. Jabatan Akademik Terakhir. Pilih jabatan akademik terakhir dosen; 

7. TMT Jabatan. Diisi dengan terhitung mulai tanggal (TMT) berapa dosen memiliki 

jabatan akademik terakhir. Format: yyyy-mm-dd.  yyyy: 4 digit tahun lahir dosen, mm: 

2 digit bulan lahir dosen, dd: 2 digit tanggal lahir dosen; 

8. NIP. Diisi dengan Nomor Induk Pegawai bagi dosen yang berstatus PNS atau diisi 

dengan nomor induk kepegawaian yang relevan bagi dosen yang berstatus non PNS; 

9. No Registrasi Sertifikat Pendidik. Diisi dengan nomor registrasi sertifikat pendidik. 

Apabila dosen belum menerima sertifikat pendidik,  bagian ini diisi dengan tanda strip 

(-); 

10. Tanggal Mulai Menjadi Dosen. Diisi dengan terhitung mulai tanggal berapa menjadi 

dosen (CPNS). Format: yyyy-mm-dd.  yyyy: 4 digit tahun lahir dosen, mm: 2 digit bulan 

lahir dosen, dd: 2 digit tanggal lahir dosen; 

11. Tombol “Simpan Sementara” dipilih apabila hendak berhenti mengisi form sebelum 

form terisi seluruhnya. Sedangkan tombol “Lanjut” dipilih apabila seluruh bagian form 

telah diisi dan hendak melanjutkan pengisian pada menu lainnya. 

 

 

2.3. Bidang Akademik 

Form Bidang Akademik berisikan informasi mengenai: Kode Perguruan Tinggi, Nama 

Perguruan Tinggi, Alamat Perguruan Tinggi, Jenis Pendidikan Tinggi, Fakultas/ Jurusan/ 

Departemen/ Bagian, Program Studi, Bidang Ilmu, Prodi S2 yang sesuai dengan bidang ilmu, 

Prodi S3 yang sesuai dengan bidang ilmu, Mata kuliah pokok, Status Tugas, serta Riwayat 

Pendidikan. Bentuk tampilan form bidang akademik ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 
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Berikut petunjuk pengisian form kepegawaian: 

1. Kode Perguruan Tinggi. Telah terisi kode perguruan tinggi induk dosen sesuai 

dengan data dosen pada laman http://evaluasi.dikti.go.id 

2. Nama Perguruan Tinggi. Telah terisi kode perguruan tinggi induk dosen sesuai 

dengan data dosen pada laman http://evaluasi.dikti.go.id 

3. Alamat Perguruan Tinggi. Diisi dengan alamat surat perguruan tinggi; 

4. Jenis Pendidikan Tinggi berdasarkan jenjang dan program studi. Telah terisi 

sesuai dengan kode dan nama perguruan tinggi; 

5. Fakultas. Diisi dengan nama fakultas tempat dosen menginduk. Apabila tidak ada 

fakultas dalam struktur perguruan tinggi dosen, bagian ini diisi dengan tanda strip (-); 

6. Jurusan. Diisi dengan nama jurusan tempat dosen menginduk. Apabila tidak ada 

jurusan dalam struktur perguruan tinggi dosen, bagian ini diisi dengan tanda strip (-); 

7. Program Studi. Diisi dengan nama program studi tempat dosen menginduk; 

8. Bidang Ilmu. Pilih bidang ilmu sesuai dengan latar belakang keilmuan dosen; 
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9. Prodi S2 pada PT Saudara yang sesuai dengan bidang ilmu. Diisi dengan nama 

program studi S2 pada Perguruan Tinggi yang sesuai dengan bidang ilmu dosen. 

Apabila tidak ada program studi S2, bagian ini diisi dengan tanda strip (-); 

10. Prodi S3 pada PT Saudara yang sesuai dengan bidang ilmu. Diisi dengan nama 

program studi S3 pada Perguruan Tinggi yang sesuai dengan bidang ilmu dosen. 

Apabila tidak ada program studi S3, bagian ini diisi dengan tanda strip (-); 

11. Mata Kuliah Pokok. Diisi dengan 1 (satu) nama mata kuliah pokok yang diajarkan 

oleh dosen; 

12. Status Tugas. Pilih status tugas dosen: Dosen (DS), Profesor (PR), Dosen dengan 

tugas tambahan (DT), dan Profesor dengan tugas tambahan (PT); 

 

Bentuk tampilan riwayat pendidikan dosen adalah sebagai berikut.Petunjuk pengisian riwayat 

pendidikan diberikan di bagian bawah. 

 

1. Riwayat pendidikan diisi untuk seluruh jenjang pendidikan yang telah dilalui oleh dosen. 

2. Nama Program Studi. Diisi dengan nama program studi tempat dosen menyelesaikan 

pendidikan; 

3. Bidang Ilmu. Pilih bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang telah diisikan 

pada poin sebelumnya; 
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4. Jenjang. Pilih jenjang yang sesuai dengan program studi yang telah diisikan pada poin 

sebelumnya; 

5. Nama PT. Diisi dengan nama perguruan tinggi tempat dosen menyelesaikan 

pendidikan, sesuai dengan nama program studi dan jenjang yang telah diisikan pada 

poin sebelumnya; 

6. Negara. Diisi dengan nama Negara lokasi perguruan tinggi tempat dosen 

menyelesaikan pendidikannya; 

7. Tahun Mulai. Pilih tahun ketika dosen memulai pendidikannya; 

8. Tahun Selesai. Pilih tahun ketika dosen menyelesaikan pendidikannya; 

9. Gelar. Tuliskan nama gelar yang diperoleh ketika dosen menyelesaikan pendidikannya; 

10. Sumber dana/sponsor. Diisi dengan nama sumber dana/sponsor pembiayaan 

penyelesaian studi. Apabila studi dilakukan dengan biaya sendiri, bagian ini diisi 

“mandiri”; 

11. Tombil Tambah. Dipilih untuk menambahkan informasi riwayat pendidikan jenjang 

selanjutnya. 

12. Tampilan ketika riwayat pendidikan selesai diisikan adalah sebagai berikut: 

 

13. Tombol “Simpan Sementara” dipilih apabila hendak berhenti mengisi form sebelum 

form terisi seluruhnya. Sedangkan tombol “Lanjut” dipilih apabila seluruh bagian form 

telah diisi dan hendak melanjutkan pengisian pada menu lainnya. 
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2.4. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

Form Bidang Pendidikan dan Pengajaran terbagi menjadi menu pelatihan yang diikuti 

dan pengajaran yang dilakukan. Form isian pada menu pelatihan yang diikuti terdiri atas 

Nama pelatihan, semester, tahun ajaran, bukti penugasan, capaian, tempat, jumlah jam, sks. 

Sedangkan form pengajaran yang dilakukan terdiri atas kategori, nama kegiatan, jenjang, 

semester, tahun ajaran, bukti penugasan, capaian, tempat, jumlah mahasiswa, dan sks. 

 

Pelatihan Yang Diikuti 
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Berikut petunjuk pengisian form pelatihan yang diikuti 

1. Nama Pelatihan. Diisi dengan informasi nama pelatihan yang diikuti dosen; 

2. Semester. Pilih semester gasal atau genap ketika pelatihan diikuti; 

3. Tahun Ajaran. Pilih tahun ajaran ketika pelatihan diikuti; 

4. Bukti Penugasan. Diisikan dengan jenis dan nomor bukti penugasan kegiatan. 

Contoh: SK Rektor Nomor 9/XIII/1/2013; 

5. Upload Bukti Penugasan. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

penugasan. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti 

penugasan ke server SIPKD; 

6. Capaian. Pilih persentase capaian kegiatan. Apabila kegiatan telah selesai 

dilaksanakan, maka capaian kegiatan telah 100%. Apabila kegiatan yang sama masih 

berlanjut hingga semester selanjutnya, maka capaian kegiatan disesuaikan dengan 

persentase kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap total kegiatan. 

7. Upload Bukti Capaian. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

capaian. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti capaian ke 

server SIPKD; 

8. Tempat. Diisi dengan informasi tempat pelaksanaan pelatihan; 

9. Jumlah Jam.Pilih jumlah jam pelatihan dalam 1 semester; 

10. SKS. Diisi sesuai dengan beban sks kegiatan yang dimaksud sesuai dengan surat 

penugasan. Besar sks maksimum dapat mengikuti pedoman Beban Kerja Dosen. 

11. Tombol Tambah. Tekan tombol tambah apabila telah selesai memberikan informasi 

pelatihan. Tombol tambah tetap harus ditekan meskipun hanya ada 1 (satu) pelatihan 

yang diikuti dosen dalam 1 (satu) semester. Tombol tambah juga berfungsi untuk 

mengirim data pelatihan yang telah diisikan ke server SIPKD. 

12. Setelah menekan tombol tambah, hasil isian sebelumnya akan berpindah ke tabel di 

bawah form isian. Bentuk form isian setelah tombol tambah dipilih akan menjadi seperti 

di bawah ini. 
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Pengajaran yang dilakukan 

 
Berikut petunjuk pengisian form pengajaran yang dilakukan. 

1. Kategori. Pilih kategori kegiatan pendidikan yang akan diisikan informasinya dalam 

form ini. Kategori yang dapat dipilih: 

 Mata Kuliah   

 Tutorial 

 Membimbing disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi 
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 Menguji (Sebagai Ketua atau Anggota) 

 Laboratorium 

 Bengkel/Studio 

 Praktek Lapangan 

 Membimbing seminar   

 Membimbing KKN  

 Membimbing Praktik Kerja Nyata  

 Membina kegiatan mahasiswa  

 Mengembangkan program kuliah 

 Mengembangkan bahan pengajaran 

 Menyampaikan orasi ilmiah 

 Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi tiap semester 

 Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya 

 Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan 

 Jumlah Mahasiswa Bimbingan yang lulus pada wisuda terakhir 

 Penulisan Bahan Ajar/ Hand out/ Diktat/ Modul/ Modul Praktikum 

2. Nama. Dapat diisi dengan nama mata kuliah, judul tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi 

mahasiswa bimbingan, laboratorium, bengkel/studio, tempat kerja praktik mahasiswa, 

seminar, jabatan, judul bahan ajar/handout/diktat/modul/modul praktikum, dll sesuai 

dengan kategori kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dipilih pada poin 

sebelumnya; 

3. Jenjang. Pilih kepada jenjang apa kegiatan pendidikan/pengajaran tersebut 

dilaksanakan; 

4. Semester. Pilih semester gasal atau genap ketika kegiatan pendidikan/pengajaran 

tersebut dilaksanakan; 

5. Tahun Ajaran. Pilih tahun ajaran ketika kegiatan pendidikan/pengajaran tersebut 

dilaksanakan; 

6. Bukti Penugasan. Diisikan dengan jenis dan nomor bukti penugasan kegiatan. 

Contoh: SK Rektor Nomor 9/XIII/1/2013; 

7. Upload Bukti Penugasan. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

penugasan. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti 

penugasan ke server SIPKD; 

8. Capaian. Pilih persentase capaian kegiatan. Apabila kegiatan telah selesai 

dilaksanakan, maka capaian kegiatan telah 100%. Apabila kegiatan yang sama masih 
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berlanjut hingga semester selanjutnya, maka capaian kegiatan disesuaikan dengan 

persentase kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap total kegiatan. 

9. Upload Bukti Capaian. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

capaian. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti capaian ke 

server SIPKD; 

10. Tempat. Diisi dengan informasi tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan/pengajaran 

tersebut; 

11. Jumlah Mahasiswa. Pilih jumlah mahasiswa yang mengikuti/diberi kegiatan 

pendidikan/pengajaran tersebut dilaksanakan. Apabila kegiatan tidak ada kaitannya 

dengan jumlah mahasiswa, bagian ini diisi dengan tanda strip (-); 

12. SKS. Diisi sesuai dengan beban sks kegiatan yang dimaksud sesuai dengan surat 

penugasan. Besar sks maksimum dapat mengikuti pedoman Beban Kerja Dosen. 

13. Tombol Tambah. Tekan tombol tambah apabila telah selesai memberikan informasi 

kegiatan pendidikan/pengajaran. Tombol tambah tetap harus ditekan meskipun hanya 

ada 1 (satu) kegiatan pendidikan/pengajaran yang diikuti dosen dalam 1 (satu) 

semester. Tombol tambah juga berfungsi untuk mengirim data kegiatan 

pendidikan/pengajaran yang telah diisikan ke server SIPKD. 

14. Setelah menekan tombol tambah, hasil isian sebelumnya akan berpindah ke tabel di 

bawah form isian. Bentuk form isian setelah tombol tambah dipilih akan menjadi seperti 

di bawah ini. 

15. Tombol “Simpan Sementara” dipilih apabila hendak berhenti mengisi form sebelum 

form terisi seluruhnya. Sedangkan tombol “Lanjut” dipilih apabila seluruh bagian form 

telah diisi dan hendak melanjutkan pengisian pada menu lainnya. 
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2.5. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu 

Form Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu terbagi menjadi sub menu sebagai 

berikut: 

 Melakukan Penelitian 

 Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah 

 Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku 

 Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan secara nasional (HAKI) 
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 Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan secara internasional (HAKI) 

 Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan  

 Membuat rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan 

 Membuat karya sastra 

 Pameran/ Pergelaran/ Penayangan Tingkat Daerah 

 Pameran/ Pergelaran/ Penayangan Tingkat Nasional 

 Pameran/ Pergelaran/ Penayangan Tingkat Internasional 

 

Pilih sub menu sesuai dengan informasi kegiatan yang hendak dilaporkan sebagai bagian dari 

kinerja dosen.Berikut contoh dan petunjuk pengisian untuk sub menu melakukan penelitian. 
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Berikut petunjuk pengisian form penelitian yang dilakukan. 

1. Kategori Publikasi. Pilih kategori publikasi dari kegiatan penelitian yang akan diisikan 

informasinya dalam form ini. Kategori yang dapat dipilih: 

 Menghasilkan karya ilmiah 

 Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi 

 Jurnal Nasional Terakreditasi 

 Jurnal Internasional 

 Seminar/Proseding Nasional 

 Seminar/Proseding Internasional 

 Buku Referensi ber ISBN 

 Bahan Kebijakan Partner 

 Penelitian Yang Tidak Dipublikasikan 

 Proposal Penelitian 

 Monograf 

 Poster Internasional 

 Poster Nasional 

 Koran/ Majalah Populer/ umum 

2. Judul. Dapat diisi dengan judul karya ilmiah, artikel, publikasi pada seminar, buku, 

bahan kebijakan partner, penelitian, proposal penelitian, monograf, poster, dll sesuai 

dengan kategori kegiatan penelitian yang dipilih pada poin sebelumnya; 

3. Status Peneliti. Pilih status dosen dalam penelitian, sebagai ketua, wakil ketua, atau 

anggota; 

4. Semester. Pilih semester gasal atau genap ketika kegiatan penelitian/publikasi 

tersebut dilaksanakan; 

5. Tahun Ajaran. Pilih tahun ajaran ketika kegiatan kegiatan penelitian/publikasi 

tersebut dilaksanakan; 

6. Bukti Penugasan. Diisikan dengan jenis dan nomor bukti penugasan kegiatan. 

Contoh: SK Rektor Nomor 9/XIII/1/2013; 

7. Upload Bukti Penugasan. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

penugasan. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti 

penugasan ke server SIPKD; 

8. Capaian. Pilih persentase capaian kegiatan. Apabila kegiatan telah selesai 

dilaksanakan, maka capaian kegiatan telah 100%. Apabila kegiatan yang sama masih 

berlanjut hingga semester selanjutnya, maka capaian kegiatan disesuaikan dengan 

persentase kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap total kegiatan. 
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9. Upload Bukti Capaian. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

capaian. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti capaian ke 

server SIPKD; 

10. SKS. Diisi sesuai dengan beban sks kegiatan yang dimaksud sesuai dengan surat 

penugasan. Besar sks maksimum dapat mengikuti pedoman Beban Kerja Dosen; 

11. Sumber Dana. Diisi dengan informasi sumber dana penelitian; 

12. Laman Publikasi. Diisi dengan alamat laman publikasi; 

13. Tombol Tambah. Tekan tombol tambah apabila telah selesai memberikan informasi 

kegiatan penelitian. Tombol tambah tetap harus ditekan meskipun hanya ada 1 (satu) 

kegiatan penelitian yang diikuti dosen dalam 1 (satu) semester. Tombol tambah juga 

berfungsi untuk mengirim data kegiatan penelitian yang telah diisikan ke server SIPKD. 

14. Setelah menekan tombol tambah, hasil isian sebelumnya akan berpindah ke tabel di 

bawah form isian. Bentuk form isian setelah tombol tambah dipilih akan menjadi seperti 

di bawah ini. 
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15. Tombol “Simpan Sementara” dipilih apabila hendak berhenti mengisi form sebelum 

form terisi seluruhnya. Sedangkan tombol “Lanjut” dipilih apabila seluruh bagian form 

telah diisi dan hendak melanjutkan pengisian pada menu lainnya. 

 

2.6. Wajib Khusus Profesor 

Form Wajib Khusus Profesor terbagi menjadi sub menu sebagai berikut: 

 Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan 

tercatat, atau ebook yang diunggah pada situs resmi 

 Menulis satu judul naskah buku Internasional (berbahasa dan diedarkan secara 

internasional minimal 3 negara) disetujui oleh pimpinan dan tercatat 

 Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk 

disertasi dan atau thesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya 

pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan 

dan tercatat) 

 Melaksanakan penelitian atau membuat karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya 

pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 

 Menyebarluaskan gagasan dan diterbitkan di jurnal tidak terakreditasi 

 Menyebarluaskan gagasan dan diterbitkan di jurnal terakreditasi 

 Menyebarluaskan gagasan dan diterbitkan di jurnal terakreditasi internasional (dalam 

bahasa internasional) 

 Menyebarluaskan gagasan melalui orasi ilmiah atau sebagai pembicara seminar tingkat 

regional daerah, institusional (minimum fakultas) 

 Menyebarluaskan gagasan melalui orasi ilmiah atau sebagai pembicara seminar tingkat 

nasional 

 Menyebarluaskan gagasan melalui orasi ilmiah atau sebagai pembicara seminar tingkat 

internasional (dengan bahasa internasional) 

 

Pilih sub menu sesuai dengan informasi kegiatan yang hendak dilaporkan sebagai bagian dari 

kinerja dosen.Berikut contoh dan petunjuk pengisian untuk sub menu keterlibatan dalam 

satu judul penelitian. 
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Berikut petunjuk pengisian form keterlibatan dalam satu judul penelitian. 

1. Kategori Publikasi. Pilih kategori publikasi dari kegiatan penelitian yang akan diisikan 

informasinya dalam form ini. Kategori yang dapat dipilih: 

 Menghasilkan karya ilmiah 

 Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi 

 Jurnal Nasional Terakreditasi 

 Jurnal Internasional 

 Seminar/Proseding Nasional 
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 Seminar/Proseding Internasional 

 Buku Referensi ber ISBN 

 Bahan Kebijakan Partner 

 Penelitian Yang Tidak Dipublikasikan 

 Proposal Penelitian 

 Monograf 

 Poster Internasional 

 Poster Nasional 

 Koran/ Majalah Populer/ umum 

2. Judul. Dapat diisi dengan judul karya ilmiah, artikel, publikasi pada seminar, buku, 

bahan kebijakan partner, penelitian, proposal penelitian, monograf, poster, dll sesuai 

dengan kategori kegiatan penelitian yang dipilih pada poin sebelumnya; 

3. Semester. Pilih semester gasal atau genap ketika kegiatan penelitian/publikasi 

tersebut dilaksanakan; 

4. Tahun Ajaran. Pilih tahun ajaran ketika kegiatan kegiatan penelitian/publikasi 

tersebut dilaksanakan; 

5. Periode Laporan. Untuk kegiatan penelitian yang dibiayai oleh pemerintah, umumnya 

berjalan dalam waktu lebih dari 1 (satu) semester. Periode laporan penelitian tersebut 

diinformasikan pada bagian ini. 

6. Bukti Penugasan. Diisikan dengan jenis dan nomor bukti penugasan kegiatan. 

Contoh: SK Rektor Nomor 9/XIII/1/2013; 

7. Upload Bukti Penugasan. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

penugasan. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti 

penugasan ke server SIPKD; 

8. Capaian. Pilih persentase capaian kegiatan. Apabila kegiatan telah selesai 

dilaksanakan, maka capaian kegiatan telah 100%. Apabila kegiatan yang sama masih 

berlanjut hingga semester selanjutnya, maka capaian kegiatan disesuaikan dengan 

persentase kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap total kegiatan. 

9. Upload Bukti Capaian. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

capaian. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti capaian ke 

server SIPKD; 

10. SKS. Diisi sesuai dengan beban sks kegiatan yang dimaksud sesuai dengan surat 

penugasan. Besar sks maksimum dapat mengikuti pedoman Beban Kerja Dosen; 

11. Sumber Dana. Diisi dengan informasi sumber dana penelitian; 

12. Laman Publikasi. Diisi dengan alamat laman publikasi; 
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13. Tombol Tambah. Tekan tombol tambah apabila telah selesai memberikan informasi 

kegiatan penelitian. Tombol tambah tetap harus ditekan meskipun hanya ada 1 (satu) 

kegiatan penelitian yang diikuti dosen dalam 1 (satu) semester. Tombol tambah juga 

berfungsi untuk mengirim data kegiatan penelitian yang telah diisikan ke server SIPKD. 

14. Setelah menekan tombol tambah, hasil isian sebelumnya akan berpindah ke tabel di 

bawah form isian. Bentuk form isian setelah tombol tambah dipilih akan menjadi seperti 

di bawah ini. 

 

15. Tombol “Simpan Sementara” dipilih apabila hendak berhenti mengisi form sebelum 

form terisi seluruhnya. Sedangkan tombol “Lanjut” dipilih apabila seluruh bagian form 

telah diisi dan hendak melanjutkan pengisian pada menu lainnya. 
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2.7. Bidang Pengabdian Masyarakat 

Form Bidang Pengabdian Masyarakat terbagi menjadi sub menu sebagai berikut: 

 Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/ pejabat negara yang harus 

dibebaskan dari jabatan organiknya 

 Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat/ industri 

 Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat secara terjadwal/ 

terprogram 

 Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat secara incidental 

 Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan 

tugas pemerintahan dan pembangunan 

 Kegiatan sosial 

 Pengurus Yayasan 

 Kegiatan keagamaan 

 Kegiatan kelompok perkampungan 

 Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan 

 

Pilih sub menu sesuai dengan informasi kegiatan yang hendak dilaporkan sebagai bagian dari 

kinerja dosen.Berikut contoh dan petunjuk pengisian untuk sub menu memberi penyuluhan 

pada masyarakat. 
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Berikut petunjuk pengisian form memberi penyuluhan pada masyarakat. 

1. Nama Kegiatan. Dapat diisi dengan nama jabatan, kegiatan, dll sesuai dengan pilihan 

sub menu yang hendak diberikan informasinya;  

2. Semester. Pilih semester gasal atau genap ketika kegiatan pengabdian masyarakat 

tersebut dilaksanakan; 

3. Tahun Ajaran. Pilih tahun ajaran ketika kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat 

tersebut dilaksanakan; 

4. SKS. Diisi sesuai dengan beban sks kegiatan yang dimaksud sesuai dengan surat 

penugasan. Besar sks maksimum dapat mengikuti pedoman Beban Kerja Dosen; 

5. Masa Penugasan. Diisi dengan periode masa penugasan pelaksanaan kegiatan 

pengabdian masyarakat; 

6. Bukti Penugasan. Diisikan dengan jenis dan nomor bukti penugasan kegiatan. 

Contoh: SK Rektor Nomor 9/XIII/1/2013; 

7. Upload Bukti Penugasan. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

penugasan. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti 

penugasan ke server SIPKD; 

8. Capaian. Pilih persentase capaian kegiatan. Apabila kegiatan telah selesai 

dilaksanakan, maka capaian kegiatan telah 100%. Apabila kegiatan yang sama masih 

berlanjut hingga semester selanjutnya, maka capaian kegiatan disesuaikan dengan 

persentase kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap total kegiatan. 

9. Upload Bukti Capaian. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

capaian. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti capaian ke 

server SIPKD; 

10. Outcome. Diisi dengan hasil/luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilaksanakan; 

11. Tombol Tambah. Tekan tombol tambah apabila telah selesai memberikan informasi 

kegiatan pengabdian masyarakat. Tombol tambah tetap harus ditekan meskipun hanya 

ada 1 (satu) kegiatan pengabdian masyarakat yang diikuti dosen dalam 1 (satu) 

semester. Tombol tambah juga berfungsi untuk mengirim data kegiatan pengabdian 

masyarakat yang telah diisikan ke server SIPKD. 

12. Setelah menekan tombol tambah, hasil isian sebelumnya akan berpindah ke tabel di 

bawah form isian. Bentuk form isian setelah tombol tambah dipilih akan menjadi seperti 

di bawah ini. 
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13. Tombol “Simpan Sementara” dipilih apabila hendak berhenti mengisi form sebelum 

form terisi seluruhnya. Sedangkan tombol “Lanjut” dipilih apabila seluruh bagian form 

telah diisi dan hendak melanjutkan pengisian pada menu lainnya. 
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2.8. Bidang Penunjang Tridarma 

Form Bidang Penunjang Tridarma terbagi menjadi sub menu sebagai berikut: 

 Menjadi anggota dalam suatu Panitia/ Badan pada Perguruan Tinggi 

 Menjadi anggota Panitia/ Badan pada Lembaga Pemerintah 

 Menjadi anggota Organisasi Profesi 

 Mewakili Perguruan Tinggi/ Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga 

Tiap Kepanitiaan 

 Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional 

 Memiliki peran serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah 

 Memiliki peran serta aktif dalam pertemuan ilmiah 

 Mendapat tanda jasa/ penghargaan 

 Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 

 Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora 

 

Pilih sub menu sesuai dengan informasi kegiatan yang hendak dilaporkan sebagai bagian dari 

kinerja dosen.Berikut contoh dan petunjuk pengisian untuk sub menu memiliki peran aktif 

dalam pengelolaan jurnal ilmiah. 
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Berikut petunjuk pengisian form memiliki peran serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. 

1. Nama Kegiatan. Dapat diisi dengan nama kegiatan, lembaga pemerintah, organisasi 

profesi, kepanitiaan, pertemuan, jurnal ilmiah, tanda jasa/penghargaan, judul buku, 

prestasi, dll sesuai dengan pilihan sub menu yang hendak diberikan informasinya;  

2. Semester. Pilih semester gasal atau genap ketika kegiatan penunjang tridarma 

tersebut dilaksanakan; 

3. Tahun Ajaran. Pilih tahun ajaran ketika kegiatan kegiatan penunjang tridarma 

tersebut dilaksanakan; 

4. SKS. Diisi sesuai dengan beban sks kegiatan yang dimaksud sesuai dengan surat 

penugasan. Besar sks maksimum dapat mengikuti pedoman Beban Kerja Dosen; 

5. Masa Penugasan. Diisi dengan periode masa penugasan pelaksanaan kegiatan 

penunjang tridarma; 

6. Bukti Penugasan. Diisikan dengan jenis dan nomor bukti penugasan kegiatan. 

Contoh: SK Rektor Nomor 9/XIII/1/2013; 

7. Upload Bukti Penugasan. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

penugasan. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti 

penugasan ke server SIPKD; 

8. Capaian. Pilih persentase capaian kegiatan. Apabila kegiatan telah selesai 

dilaksanakan, maka capaian kegiatan telah 100%. Apabila kegiatan yang sama masih 

berlanjut hingga semester selanjutnya, maka capaian kegiatan disesuaikan dengan 

persentase kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap total kegiatan. 

9. Upload Bukti Capaian. Pilih tombol “Browse” untuk memilih file hasil scan bukti 

capaian. Pilih menu “Unggah” untuk memulai proses pengunggahan bukti capaian ke 

server SIPKD; 

10. Outcome. Diisi dengan hasil/luaran dari kegiatan penunjang tridarma yang 

dilaksanakan; 

11. Tombol Tambah. Tekan tombol tambah apabila telah selesai memberikan informasi 

kegiatan penunjang tridarma. Tombol tambah tetap harus ditekan meskipun hanya ada 

1 (satu) kegiatan penunjang tridarma yang diikuti dosen dalam 1 (satu) semester. 

Tombol tambah juga berfungsi untuk mengirim data kegiatan penunjang tridarma yang 

telah diisikan ke server SIPKD. 

12. Setelah menekan tombol tambah, hasil isian sebelumnya akan berpindah ke tabel di 

bawah form isian. Bentuk form isian setelah tombol tambah dipilih akan menjadi seperti 

di bawah ini. 
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13. Tombol “Simpan Sementara” dipilih apabila hendak berhenti mengisi form sebelum 

form terisi seluruhnya. Sedangkan tombol “Lanjut” dipilih apabila seluruh bagian form 

telah diisi dan hendak melanjutkan pengisian pada menu lainnya. 
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2.9. Konfirmasi 

Form konfirmasi berfungsi untuk memeriksa kelangkapan data yang diisikan ke dalam 

form. Tampilan form yang belum lengkap adalah sebagai berikut.Pada bagian kanan terdapat 

rekap sks yang menunjukkan kinerja dosen. 

 

 

Apabila form sudah diisi dengan lengkap dan benar, akan muncul tombol validasi. Periksa 

kembali apakah data yang telah diisikan sudah benar sebelum menekan tombol 

validasi.Data yang sudah divalidasi tidak dapat diubah kembali. 

 

Setelah melakukan validasi, proses pengisian form Sistem Informasi Pengembangan Karir 

Dosen telah selesai dilakukan. Terima kasih atas kerjasama yang baik dalam melakukan 

pengisian data dalam laman http://sipkd.dikti.go.id 
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LAMPIRAN: PEDOMAN SKS BEBAN KERJA DOSEN 

 

A. SKS Maksimal, Masa Berlaku, dan Bukti Penugasan untuk Kegiatan Bidang 

Pendidikan dan Pengajaran 

 

No Kegiatan Bidang  
Pendidikan dan Pengajaran 

SKS  
Maks 

Masa  
Berlaku Bukti 

1 2 3 4 5 

1 

Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap 
setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 
40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap 
muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri 
dan 1 jam kegiatan terstruktur  

1 1 th  Surat Tugas dan Presensi 
Mhs  

2 

Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap 
setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 
25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap 
muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri 
dan 1 jam kegiatan terstruktur  

1 1 th  Surat Tugas dan Presensi 
Mhs  

3 

Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap 
kelompok yang terdiri dari sebanyak- banyaknya 25 
orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap 
muka per minggu  

1 1 th  
Bukti kegiatan asistensi 
yang disahkan atasan 
dan Presensi Mhs  

4 

Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap 
setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 
25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 
jam kerja per semester.  

1 1 th  
Bukti kegiatan 
pembimbingan yang 
disahkan atasan  

5 

Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok 
yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang 
mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per 
minggu  

1 1 th  Bukti kegiatan seminar  
yang disahkan atasan  

6 
Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap 
sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 
semester sama dengan 1 SKS  

1 1 th  
Bukti kegiatan 
pembimbingan yang 
disahkan atasan  

7 Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 
orang mahasiswa selama 1 semester  1 2 th  

Bukti kegiatan 
pembimbingan yang 
disahkan atasan  

8 Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 
2 orang mahasiswa selama 1 semester  1 2 th  

Bukti kegiatan 
pembimbingan yang 
disahkan atasan  

10 Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 
SKS  6 1 th  Surat Tugas dan 

Sertifikat  

11 Menguji tugas akhir sampai sebanyak-banyaknya 4 
mahasiswa per semester  1 1 th  Surat tugas  

12 Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya 
sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen  1 1 th  Surat tugas  

13 

Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran 
(Silabus, RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau 
mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan 
perkuliahan  

2 1 th  Surat tugas dan bukti 
naskah yang relevan  

14 
Melaksanakan kegiatan detasering dan pencakokan 
dosen maka sks disesuaikan dengan kegiatan dosen 
pada perguruan tinggi tujuan  

  1 th  Surat tugas dan bukti 
yang relevan  
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B. SKS Maksimal, Masa Berlaku, dan Bukti Penugasan untuk Kegiatan Bidang 

Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

NO  KEGIATAN BIDANG  
PENELITIAN 

SKS  
Maks  

Masa  
Berlaku  BUKTI  

1 2 3 4 5 

1 

Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau 
pembuatan karya seni atau teknologi yang 
dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan 
dan tercatat)  

3 2 th  
Laporan penelitian dan 
sertifikat dari Lembaga 
Penelitian  

2 
Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni 
atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan 
dan tercatat)  

4 2 th  
Laporan penelitian dan 
sertifikat dari Lembaga 
Penelitian  

3 

Menulis satu judul naskah buku yang akan 
diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 
semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 
(**)  

3 2 th  Buku dan Surat Tugas dr 
pimpinan  

4 

Menulis satu judul naskah buku internasional 
(berbahasa dan diedarkan secara internasional 
minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan 
tercatat (**)  

5 3 th  Buku dan Surat Tugas dr 
pimpinan  

5 

Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah 
buku yang akan diterbitkan dalam waktu 
sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh 
pimpinan dan tercatat) (**)  

2 1 th  Buku dan Surat Tugas dr 
pimpinan  

6 

Menyunting satu judul naskah buku yang akan 
diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 
semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 
(1)  

2 1 th  Buku dan Surat Tugas dr 
pimpinan  

7 
Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi 
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai 
dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen 

1 1 th SK dan Bukti kegiatan yang 
disahkan atasan 

8 Menulis Jurnal ilmiah       

  Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi 3 1 th 
Jurnal atau surat 
keterangan dari jurnal dan 
naskah 

  Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi 5 2 th 
Jurnal atau surat 
keterangan dari jurnal dan 
naskah 

  Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional 
(dalam bahasa internasional) 7 3 th 

Jurnal atau surat 
keterangan dari jurnal dan 
naskah 

9 Memperoleh hak paten       
  Proses pengurusan paten sederhana 3 1 th Sertifikat paten 
  Proses pengurusan paten biasa 4 2 th Sertifikat paten 

  Proses pengurusan paten internasional (minimal 
tiga negara) 5 3 th Sertifikat paten 
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C. SKS Maksimal, Masa Berlaku, dan Bukti Penugasan untuk Kegiatan Bidang 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

NO  Kegiatan Bidang Pengabdian 
kepada Masyarakat 

SKS  
Maks R 

Masa  
Berlaku  BUKTI  

1 2 3 4 5 

1 
Suatu kegiatan yang setara dengan 50 
jam kerja per semester (disetujui 
pimpinan dan tercatat) 

1 1 th Surat tugas pimpinan dan bukti 
laporan kegiatan 

2 Membuat/menulis karya pengabdian 
kepada masyarakat 3 1 th Surat tugas pimpinan dan bukti 

tulisan 
 

 

D. SKS Maksimal, Masa Berlaku, dan Bukti Penugasan untuk Kegiatan Bidang 

Penunjang 

NO  Kegiatan Bidang  
Penunjang 

SKS 
Maks 

Masa  
Berlaku  BUKTI  

1 2 3 4 5 

1 Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 
orang mahasiswa 1 1 th Bukti bimbingan, Absen 

mahasiswa bimbingan 

2 Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 
orang mahasiswa 1 1 th Bukti bimbingan, Absen 

mahasiswa bimbingan 

3 Pimpinan Pembinaan unit kegiatan 
mahasiswa 1 

Sesuai  
SK Tugas 

Surat Keputusan 

4 Pimpinan organisasi sosial intern 1 Surat Keputusan 
5 Sekretaris Senat Universitas 4 Surat Keputusan 
6 Sekretaris Senat Fakultas 4 Surat Keputusan 
7 Ketua Program Studi 4 Surat Keputusan 

8 Ketua Panitia Ad hoc (umur panitia sekurang-
kurangnya 1 semester) 1 Surat Keputusan 

9 Ketua Panitia tetap (umur panitia sekurang-
kurangnya 2 semester) untuk:     

  - tingkat Universitas sama dengan 2 sks 2 
Surat Keputusan   - tingkat fakultas sama dengan 2 sks 2 

  - tingkat jurusan sama dengan 1 sks 2 
 

E. Dosen Dengan Tugas Tambahan 

No Pimpinan Perguruan Tinggi (1) Masa Berlaku Bukti 
1 2 3 4 
1 Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Selama Menjabat Surat Keputusan 
2 Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil Direktur Selama Menjabat Surat Keputusan 
3 Dekan, Direktur Pascasarjana Selama Menjabat Surat Keputusan 
4 Pembantu Dekan Selama Menjabat Surat Keputusan 
5 Ketua Jurusan, Departemen, Ketua Unit Pelaksana Teknis Selama Menjabat Surat Keputusan 

(1)  Nomenklatur dapat disesuaikan dan disetarakan dengan hirarki perguruan tinggi masing-masing 
(2)  Bila tidak ada pelantikan atau serah terima maka sesuai dengan tanggal surat keputusan 

Pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus 
profesor 
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F. Kewajiban Khusus Profesor 

1. Menulis Buku 

No Kegiatan Wajib SKS Masa  
Berlaku Bukti 

1 
Menulis satu judul naskah buku yang 
diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan 
dan tercatat 

3 2 tahun Bukti dan Surat Tugas dari pimpinan 

2 

Menulis satu judul naskah buku 
internasional (berbahasa dan diedarkan 
secara internasional minimal tiga negara), 
disetujui oleh pimpinan dan tercatat 

5 3 tahun Bukti dan Surat Tugas dari pimpinan 

Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan 

 

2. Membuat Karya Ilmiah 

No Kegiatan Wajib SKS Masa  
Berlaku Bukti 

1 

Keterlibatan dalam satu judul penelitian 
(termasuk membimbing penelitian untuk 
disertasi dan atau thesis) atau 
pembuatan karya seni atau teknologi 
(termasuk karya pengabdian kepada 
masyarakat) yang dilakukan oleh 
kelompok (disetujui dan tercatat) 

3 2 tahun 

Laporan penelitian, dan atau 
naskah disertasi, thesis yang 
sudah disetujui, atau bukti lain 
yang relevan 

2 

Pelaksanaan penelitian atau pembuatan 
karya seni atau teknologi mandiri 
termasuk karya pengabdian kepada 
masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan 
tercatat) 

4 2 tahun 

Laporan penelitian atau bukti lain 
yang relevan dan sertifikat dari 
Lembaga penelitian atau yang 
relevan 

3 Memperoleh hak paten       
  - Proses pengurusan paten sederhana 3 1 tahun Sertifikat Paten 
  - Proses pengurusan paten biasa 4 2 tahun Sertifikat Paten 

  - Proses pengurusan paten internasional 
(minimal tiga negara) 5 3 tahun Sertifikat Paten 

 Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan 
 

3. Menyebarluaskan Gagasan 

No Kegiatan Wajib SKS Masa  
Berlaku Bukti 

1 Menulis jurnal ilmiah       

  - Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi 3 1 tahun Jurnal atau surat keterangan terbit 
dari jurnal dan naskah 

  - Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi 5 2 tahun Jurnal atau surat keterangan terbit 
dari jurnal dan naskah 

  - Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional 
(dalam bahasa internasional) 7 3 tahun Jurnal atau surat keterangan terbit 

dari jurnal dan naskah 
2 Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar       

  - Tingkat regional daerah, institusional (minimum 
fakultas) 3 1 tahun Naskah dan surat tugas 

  - Tingkat nasional 5 1 tahun Naskah dan surat tugas 
  - Tingkat internasional (dengan bahasa internasional) 6 2 tahun Naskah dan surat tugas 

3 Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada 
masyarakat 3 1 tahun Naskah dan surat tugas atau bukti 

lain yang relevan 

4 Mendifusikan (menyebarluaskan) temuan karya 
teknologi dan atau seni 3 1 tahun Naskah dan surat tugas atau bukti 

lain yang relevan 
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G. Penjelasan 

 

No Kegiatan Bidang Pendidikan dan 
Pengajaran Penjelasan 

1 Memberi kuliah pada tingkat S0 dan 
S1 terhadap setiap kelompok yang 
terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 
orang mahasiswa selama 1 semester, 
1 jam tatap muka per minggu 
ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 
1 jam kegiatan terstruktur 

Kegiatan: memberi kuliah/tutorial 
Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS dan UAS = 12-14 
kali/semester 
Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya 
dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyak-
banyaknya berarti rentang (1-40) 
1-40 mahasiswa  = 100% x jumlah sks; 
41-80 mahasiswa  150% x nilai sks dst 
81-120 mahasiswa  200% x nilai sks, dst. 

2 Memberi kuliah pada tingkat S2 dan 
S3 terhadap setiap kelompok yang 
terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 
orang mahasiswa selama 1 semester, 
1 jam tatap muka per minggu 
ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 
1 jam kegiatan terstruktur 

Perhitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa 
adalah 25, 1-25 = 100% x nilai sks, setiap kelebihan per 1-25 
mahasiswa ditambahkan 50% nilai sks 
01-25 mahasiswa = 100% x sks : proporsional jumlah dosen 
26-50 mahasiswa = 150% x sks : proporsional jumlah dosen, 
dst. 

3 Asistensi kuliah atau praktikum 
terhadap setiap kelompok yang terdiri 
dari sebanyak-banyaknya 25 orang 
mahasiswa selama 1 semester, 2 jam 
tatap muka per minggu 

Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1-25 mahasiswa 
Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah 
dosen dalam kelompok 
Contoh: 
Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum 
farmasetika 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa  
Nilai = 2 x 3 : 1 = 6sks 
Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen 
pembimbing, nilai = (150% x 2 sks) : 1 = 2,5 sks 
01 – 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah 
dosen 
26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah 
dosen, dst. 

4 Bimbingan kuliah kerja yang 
terprogram terhadap setiap kelompok 
yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 
25 orang mahasiswa, kegiatan yang 
setara dengan 50 jam kerja per 
semester 

1 sks PKL = 50 jam kerja/semester, untuk 1-25 mahasiswa; 
= 6 hari berturutan bisa untuk persiapan, pelaksanaan & 
pelapran, (1 hari kerja = 8 jam). 
Misal untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan 
perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari, 2 
jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam. 
Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa = 1 sks 
Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1 – 25 mahasiswa = 
1 sks/semester 
DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) KKN 1 – 25 mahasiswa 
= 1 sks/semester 
PIC kegiatan akademik = 1 sks/semester 
Staf Ahli pimpinan fakultas = 1 sks/semester 

5 Seminar yang terjadwal terhadap 
setiap kelompok yang terdiri dari 
sebanyak-banyaknya 25 orang 
mahasiswa selama 1 semester, 1 jam 
tatap muka per minggu 

Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai 
bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari 
kuliah/praktikum. 
Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar 
hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar tugas akhir untuk 
mahasiswa bombing lebih dari 25 dihitung kelipatannya 
(dianggap parallel) = 1 sks 
Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total 
bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam 
kelompok. 
Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka 
seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri. 
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No Kegiatan Bidang Pendidikan dan 
Pengajaran Penjelasan 

6 Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 
terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang 
mahasiswa selama 1 semester sama 
dengan 1 sks 

Bimbingan dan tugas akhir, termasuk skripsi, sebagai 
pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 
1 sks, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing. 
Untuk setiap pembimbing skripsi/tugas akhir  
Nilai bimbingan skripsi = ௨ ௦௦௪   ௫ ଵ ௦௦


 

Nilai menguji skripsi = ௨ ௦௦௪  ௫ ,ହ ௦௦


 
Menguji proposal S1, S2, S3, kualifikasi = 1 sks/semester 

7 Bimbingan tesis S2 sebanyak-
banyaknya 3 orang mahasiswa selama 
1 semester 

Sp (Spesialis) setara dengan S2 
Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama 
Bimbingan Tesis = ௨ ௦௦௪  ௫ ଵ ௦௦

ଷ
 

Menguji Tesis = ௨ ௦௦௪   ௫ ,ହ ௦௦
ଷ

 
 

8 Bimbingan disertasi S3 terhadap 
sebanyak-banyaknya 2 orang 
mahasiswa selama 1 semester 

Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama 
Nilai bimbingan disertasi = ௨ ௦௦௪  ௫ ଵ ௦௦

ଶ
 

Nilai menguji disertasi = ௨ ௦௦௪   ௫ ,ହ ௦௦
ଶ

 
Bimbingan penulisan laporan deskripsi diri 1 - 5 dosen = 1 
sks 
Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap 1 – 5 dosen = 1 sks 
 

 

No Kegiatan Bidang Penelitian Penjelasan 
1 Keterlibatan dalam satu judul 

penelitian yang dilakukan oleh 
kelompok (disetujui oleh pimpinan dan 
tercatat) 

Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan 
anggota (beberapa dosen) maka Ketua mendapat = 2 sks 
dan Anggota masing-masing dinilai sama = 1 sks. 
Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian 
kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x 2 sks = 2,4 sks 

2 Pelaksanaan penelitian mandiri 
(disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 

1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota) 

3 Menulis satu judul naskah buku yang 
akan diterbitkan dalam waktu 
sebanyak-banyaknya 4 semester 
(disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 

Menulis 1 judul buku/bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan 
terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah 
diterbitkan dan ber-ISBN 
Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 
3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap 
kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks) 
Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 
3 sks = 1,8 sks), kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap 
chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks) 
Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku 
internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 sks 
Menulis modul/diktat/bahan ajar oleh seorang dosen (tidak 
diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 
sks/semester) 

4 Menerjemahkan atau menyadur satu 
judul naskah buku yang akan 
diterbitkan dalam waktu sebanyak-
banyaknya 4 semester (disetujui oleh 
pimpinan dan tercatat) 

Menerjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks 
1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka 
nilai dibagi. 
Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, 
Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks 

5 Menyunting satu judul naskah buku 
yang akan diterbitkan dalam waktu 
sebanyak-banyaknya 4 semester 
(disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 

1 judul naskah yang disunting = 2 sks,  
1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka 
nilai dibagi. 
Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks 

6 Tugas belajar untuk Akta Mengajar 
sama dengan 6 sks 

Akta V sudah tidak ada, diganti PEKERTI-AA 
PEKERTI  tatap muka = 2 sks, Magang dosen muda = 3 sks 
AA tatap muka = 2 sks, Mandiri I = 2 sks, Mandiri II = 2–10 
sks 
Mandiri 1 adalah menulis 1 Bab bahan ajar @ 2 sks (disetujui 
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oleh penyelenggara) 
Mandiri 2 adalah menulis > 1 @ 2 sks (disetujui oleh 
penyelenggara) 

 

No Kegiatan Bidang Pengabdian 
Kepada Masyarakat Penjelasan 

1 Suatu kegiatan yang setara dengan 50 
jam kerja per semester (disetujui 
pimpinan dan tercatat) 

Pengabdian berupa layanan kepada masyarakat: Pimpinan 
adalah Dekan atau Kepala LPPM 

2 Membuat/menulis karya pengabdian 
kepada masyarakat 

Menulis 1 judul utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, 
ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber 
ISBN 
Menulis 1 judul, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), 
tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 
1,2 sks). 
Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan 
Ajar oleh seorang dosen (tidak diterbitkan, tetapi digunakan 
oleh mahasiswa = 2 sks/semester) 

 

No Kegiatan Bidang Penunjang Penjelasan 
1 Bimbingan Akademik terhadap setiap 

12 orang mahasiswa 
Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing 
dihitung proporsional. Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 
mahasiswa = 5 : 12 x 1 sks 

2 Bimbingan dan Konseling terhadap 
setiap 12 orang mahasiswa 

Setiap 12 mahasoswa = 1 sks, misal seorang dosen 
membimbing 5 mahasiswa, maka nilai = 5/12 x 1 sks (Untuk 
staf Bimbingan dan Konseling) 

3 Pimpinan pembinaan unit kegiatan 
mahasiswa 

Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan 
kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan 
Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: 
UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan 
Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), 
BLM (Badan Legislatif Mahasiswa), BSO (Badan Semi 
Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, 
Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP 

4 Pimpinan organisasi sosial intern Organisasi sosial intern; menjadi Ketua/wakil ketua, misal 
a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir masjid 

5 Sekretaris Senat Universitas Sudah jelas 
6 Sekretaris Senat Fakultas Sekretaris Senat Fakultas = 4 sks 
7 Ketua Program Studi Ketua dan Sekretaris Prodi (KPS) S1 S2 S3 nilai = 4 sks 

Ketua dan Sekretaris Kodik, Sub Program I, II dan III = 4 sks 
Direktur AUP = 4 sks, wakil Dir AUP = 2 sks, Ketua Minat = 2 
sks 

8 Ketua Panitia Ad Hoc (umur panitia 
sekurang-kurangnya 1 semester) 

Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad hoc = 1 sks, 
minimal 1 semester 
Panitia Reviewer RKAT Universitas, Nilai = 1 sks 
Panitia telaah prodi, nilai = 1 sks 
Panitia lain  Analog 

9 Ketua Panitia tetap: (umur panitia 
sekurang-kurangnya 2 semester) 
untuk: 
 tingkat Universitas sama dengan 2 

sks 
 tingkat fakultas sama dengan 1 sks 
 tingkat jurusan sama dengan 1 sls 

 Ketua dan sekretaris panitia tetap = 2 sks, Anggota = 1 
sks 

 Majalah fakultas, Nilai Ketua & Sekretaris = 2 sks, 
Anggota = 1 sks 

 Panitia tetap pengembang kurikulum, nilai = 2 sks, 
 SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan) 

= 2 sks 
 SPM (Satuan Penjaminan Mutu) = 2 sks 
 GPM 
 Panitia Angka Kredit (PAK) = 2 sks 
 Panitia Akreditasi 

 

 


